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Gebze Teknik Üniversitesinden:
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Gebze Teknik Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İşletme: Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b) Rektör: Gebze Teknik Üniversitesi Rektörünü,
c) Üniversite: Gebze Teknik Üniversitesini,
ç) Yönetim Kurulu: Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Gebze Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunca İşletmeyi idare etmek üzere kurulan Yürütme Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları,
Harcama Yetkilisi ve Sermaye Limiti
İşletmenin faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) İşletme çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla
aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek konularda bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetler
yapmak, kurslar açmak, seminer, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.
b) Faaliyet alanlarına uygun araştırma ve uygulama yapmak, bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
c) Danışmanlık, plan, fizibilite çalışması, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite
kontrolü, standartlara uygunluk testi, teknik bakım, teknik rapor, yazdırma ve numune baskı,
yazılım geliştirme, tasarım, ilk örnek geliştirme, istenen özelliklerde malzeme/ürün geliştirme,
bilinen ürünlere yeni fonksiyonlar kazandırma veya özelliklerini iyileştirme, görüntüleme,
proje değerlendirme ve psikometrik ölçümleme hizmetleri yapmak.
ç) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, hizmet birimlerinin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün izni alınmak suretiyle
üretilen mal ve hizmetleri pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak.
Yönetim organları
MADDE 5 – (1) İşletmenin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur.
(2) Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde; sınırları belirli olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve döner sermaye
işletme müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.
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(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı ile en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar
üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır.
Harcama yetkilisi
MADDE 6 – (1) Harcama yetkilisi, bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en
üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. İlgili mevzuat hükümleri
kapsamında; harcama yetkilileri, yazılı olarak ve sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerini
yardımcılarına veya hiyerarşik olarak kendilerine en yakın Üniversite personeline devredebilirler.
Sermaye limiti
MADDE 7 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tarihli ve
26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin
Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 9 – (1) 25/4/2001 tarihli ve 24383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze
Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10856/1/1-1

—— • ——

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10856/2/1-1
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10856/3/1-1

—— • ——

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10856/4/1-1
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Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından:

10856/5/1-1

—— • ——
Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

10880

Ilgın Asliye Ceza Mahkemesinden:

10770
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Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10795

—— • ——

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10801

—— • ——
Hatay 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:

10722
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF DEMİR ÇELİK VE PİRİNÇ ÜRÜNLERİ ALINACAKTIR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2021/701896
1) İdarenin
a) Adı
: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Adresi
: Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve Faks
: Tel (0312) 540 1000 Faks (0312) 540 1660
d) Elektronik Posta Adresi : tkigenelmudurlugu@hs01.kep.tr
2) İhale Konusu Malın;
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 28 Kalem Demir Çelik ve Pirinç Ürünleri
b) Teslim Edileceği Yer
: GLİ Müdürlüğü Tunçbilek /KÜTAHYA ambarı
c) Teslim Tarihi
: Teslim süresi içerisinde kalmak kaydı ile, istekliler tek
parti veya partiler halinde teslimat yapabileceklerdir.
Taahhüt konusu işin niteliğine göre tamamlanmış ve
müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul
yapılabilecektir.
3) İhalenin Yapılacağı Yer : T.K.İ. Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12
Yenimahalle/Ankara (TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü
İhale Salonu)
4) İhale Tarih ve Saati
: 09/12/2021 14:30
5) İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:
a) İhale dokümanı Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/Ankara TKİ Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı 11. Kat 1107 nolu odada bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli
karşılığı temin edilir.
b) İhale dokümanı bedeli KDV dâhil 100,-TL’dir. İhaleye katılacak olanların şartname
satın almaları zorunludur.
6) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Elektronik Belge ve
Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek
suretiyle bulunan 07/05/2022 tarihinden önce olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
8) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az
120 takvim günü olmalıdır.
9) İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; “Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri” hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tâbi değildir.
10) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
üyeliği zorunludur.
11) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank
Kurumsal Şube TR 250001500158007293294080 nolu hesaba yatırılarak, dekontun isteklinin adı,
adresi, vergi numarasını belirtir bir dilekçe ekinde (0312) 540 1641 nolu faksa ya da
icsatinalma@tki.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
10764/1-1
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”
Satış Komisyonu Başkanlığından:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Naksan Plastik ve
Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal ve varlıklardan Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve
satışına karar verilen Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 6758 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci maddeleri ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi
Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı
zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi
yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa
çıkarılmıştır.
MALİK
Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ
TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
“Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, “Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen
mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır.
MUHAMMEN BEDEL
"Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 1.179.000.000.(Birmilyaryüzyetmişdokuzmilyon) TL’dir.
TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki
IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23 no.lu TL hesabına 117.900.000- (Yüzonyedi
milyondokuzyüzbin) TL nakit teminatın, “Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat
Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı
Kanunun 3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat
mektubu veya teminat cari değerinin %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C.
Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir. Ancak “Katılımcı”nın
doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan
teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecektir.
İHALEYE SON TEKLİF VERME TARİHİ
“Şartname”de belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl
veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olmak üzere, en geç
21.12.2021 tarihinde saat 16:00’ya kadar “Satış Komisyonu”na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde
elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra
verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ
İhale 22.12.2021 tarihinde, saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143
Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali
tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa
Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.
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KATILIM ŞARTLARI
1. “Yönetmelik”in 12. maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu
ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile
bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu gerçek ve tüzel kişiler,
doğrudan veya dolaylı olarak ihale sürecine katılamazlar.
2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan
birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.
3. Kayyımlık görevinin devam etmesi şartıyla 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanun ile yasalaşan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen Şirketler ile Fonun kayyım
atandığı Şirketler hariç olmak üzere FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında bulunduğuna veya Milli
Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisaki veya irtibatı olan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişilerde
ortaklığı bulunanlar ihale sürecine katılamazlar.
4. “Şartname”de belirtilen diğer şartları yerine getirmeyenler
İNCELEME
“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143
Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Ancak
“Katılımcılar” satın aldıkları “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak
ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin,
“Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25 0001 0007 5306 2864
3862 34 no.lu TL hesabına 30.000.-(Otuzbin) TL’yi “Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim
etmeleri gerekmektedir. “Şartname”nin her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanarak idari
belgelerle birlikte “Satış Komisyonu”na teslim edilecektir. Yatırılan “Şartname” bedeli hiçbir
suretle iade edilmez. “Şartname”yi satın alanlar, “Şartname” ve eklerinin onaylı ve eksiksiz olup
olmadığını kontrol etmek ve bu belgeleri onaylı ve tam olarak teslim aldığına dair imzalı beyanda
bulunmakla yükümlüdür.
Bilgi Odası kullanımı ve Tesis Ziyareti 17.11.2021 / 20.12.2021 tarihleri arasında
yapılabilecektir. Bilgi odası kullanımı ve tesis ziyaretinde bulunmak isteyen “Katılımcılar” “Satış
Komisyonu”na ıslak imzalı yazı ile müracaat edebilirler.
“Katılımcılar”, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR25
0001 0007 5306 2864 3862 34 no.lu TL hesabına 60.000- (Altmışbin) TL’yi “Naksan Plastik
Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile
yatırarak dekont aslı ile imzaladıkları “Gizlilik Taahhütnamesi”ni “Satış Komisyonu”na elden
teslim etmeleri ve “Şartname” satın almış olmaları şartıyla “Naksan Plastik Ticari ve İktisadi
Bütünlüğü” ile ilgili elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren uzaktan erişimli Bilgi
Odasından ve Tesis Ziyaretinden yararlanabilirler. Her ne sebeple olursa olsun tesis ziyareti ve
bilgi odası kullanımı için ödenmiş tutarlar iade edilmez.
İHALE USULÜ
İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle
gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu”
“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık
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artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında
verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. En yüksek teklifin
muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi”
sayısının 3 ya da daha az olması halinde hepsiyle, açık artırma aşamasına katılan “Teklif Sahibi”
sayısının 3’den fazla olması halinde ise en yüksek ilk üç teklifi veren “Teklif Sahibi” ile ihaleye
pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin bedel olarak Türk Lirası
cinsinden verilecektir.
“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık,
24.12.2021 tarihinde saat 14:30’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul
adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır.
GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi ve “Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı
25. maddesi kapsamına giren borçların, ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar
“Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması ve 6758 sayılı Kanunun 20.
maddesinin 2. fıkrası kapsamında bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya
irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, “İhale
Bedeli”nden ödenmesine karar vermeye “Kurul” yetkilidir.
5411 sayılı Kanun’un 134. maddesi, 6758 sayılı Kanunun 20. maddesinin 2. fıkrası ve
“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25. maddesinde düzenlenen şartlara uygun
olmayan müracaatlar Fon tarafından dikkate alınıp ihale bedelinden ödenmez.
DİĞER HUSUSLAR
1- İhale bedeli ve %18 oranındaki KDV, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini
müteakiben “Kurul” onayında belirtilen şekilde ve sürede Türk Lirası cinsinden ödenecektir.
2- İşbu ihale ilanının Resmî Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,
duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle
yapılacaktır.
3- “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle
değiştirme hakkı saklıdır.
4- “ Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar
üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 20.12.2021 tarihine kadar sıra cetveline
esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.
5- İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü
bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda
belirtilmiştir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü
Satış Komisyonu
Büyükdere Cad. No: 143
34394 Esentepe - İstanbul
Tel : 0 212 340 20 57
0 212 340 24 29
0 212 340 20 59
0 212 340 18 15
0 212 340 20 40
11019/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Diyarbakır İli Yenişehir Belediye Başkanlığından:
1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri ve Miktarı
Mülkiyeti belediyemize ait Diyarbakır İli Yenişehir İlçesi Müslüm Eğik-Cumhuriyet
Köyü Mevkinde 184,187 ve 190 nolu parselde bulunan 10.996 m2 arsa ve üzerinde Yüzme
havuzu, Halı saha, Restoran ve Kafeterya bulunan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.
2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 6.595.072,08 TL (KDV’den muaf tutulacaktır.) Geçici
teminat ise en az 197.852,16 TL’dir.
Satışı yapılacak olan taşınmaza ait hali hazır bir kira sözleşmesi bulunup sözleşme
12.07.2023 yılına kadar devam etmektedir.
3- İhale Yeri, Tarihi, Saati ve Usulü
İhale Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 23.11.2021 Salı
günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi
uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.
4- İsteklilerden Aranılan Belgeler
İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda
sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)
2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
4. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi
5. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa,
isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza
beyannamesi
6. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve
teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya
tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler
8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
5- Tekliflerin Verilmesi
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 23.11.2021 Salı günü saat 14:00’de kadar sıra
numaralı alındılar karşılığında Yenişehir Belediyesi Mali İşleri Müdürlüğü’ne (Yenişehir
Belediyesi Hizmet Binası-Diyarbakır) verilecektir.
Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon
başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.
Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati
bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri
alınamaz.
Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir.
İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını
Mali İşler Müdürlüğüne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
6- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı
İhale dokümanı Yenişehir Belediyesi, Mali İşler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde
görülebilir, 250,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.
10679/1-1
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GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA İHALESİ YAPILACAKTIR
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda yeri ve özellikleri belirtilen vakıf taşınmazı, ihale şartnamesinde belirtilen
koşullarla, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 12. maddesi ve 4 no.lu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gayrimenkul
karşılığı trampa ihalesine çıkarılmıştır.
İLİ
: İstanbul
İLÇESİ
: Üsküdar
MAHALLESİ
: Kısıklı
ADA NO
: 785
PARSEL NO
: 82
YÜZÖLÇÜMÜ
: 1.645,00 m2
HİSSESİ
: TAM
İHALE USULÜ
: Vakıflar Meclisinin 09.08.2021 tarih ve 325/299 sayılı
kararında belirtilen hususlar çerçevesinde, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri gereği “KAPALI
TEKLİF” usulü.
MUHAMMEN BEDELİ : 18.950.000,00 TL. (On sekiz milyon dokuz yüz elli bin lira)
Bu bedel vakıf taşınmazın alım-satım rayiç bedelidir.
GEÇİCİ TEMİNAT (%3) : 568.500,00 TL. (Beş yüz altmış sekiz bin beş yüz lira)
İHALE İLANLARI
: İlanlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17.
maddesindeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
İŞİN KONUSU
: Yukarıdaki özellikleri belirtilen taşınmazın, Vakıflar
Meclisinin 09.08.2021 tarih ve 325/299 sayılı kararında
belirtilen şartlarda, gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine
çıkartılması işidir.
İHALE GÜNÜ
: 25.11.2021- Perşembe
İHALE SAATİ
: 10:30
Yukarıda özellikleri belirtilen vakıf taşınmazına ilişkin trampaya teklif edilecek
taşınmaz/taşınmazlar;
1) İstanbul ili, Üsküdar İlçesi sınırları içerinde, imar parseli ve vakıf taşınmaza eşdeğer
olması, kamu hizmet alanlarına tahsis edilen (KOP) parsellerinden olmaması,
2) Vakıf taşınmazı muhammen bedelinin %80’ inden az olmamak üzere gayrimenkul ve
arta kalanın nakit olarak teklif edilmesi,
3) Tapu kütüğünün, şerh, beyan ve diğer hanelerinde tasarrufu kısıtlayıcı şerh ve
belirtmenin bulunmaması,
4) İlgili belediyesine yol, kanal, emlak vergisi vb. harç ve borcunun bulunmaması,
5) Trampaya önerilen taşınmaz/taşınmazların tapuda katılımcı adına kayıtlı olması veya
3.kişi adına kayıtlı olması halinde malikin kendi taşınmazının vakıf taşınmazı ile trampa
edilebilmesi için Noter tasdikli muvafakatının olması;
6) LİHKAB Bürosunca hazırlanmış aplikasyon krokisinde, herhangi bir sınır ya da yapı
tecavüzün bulunmadığının açıkça belirtilmesi,
7) Trampaya önerilen taşınmaz/taşınmazlar için hazırlanacak imar durumu, aplikasyon
krokisi, tapu kaydı, emlak vergisi beyannamesi vb. belgeler ihale tarihinden itibaren geriye dönük
son (2) ay içerisinde hazırlanmış olması,
8) Trampaya teklif edilen taşınmaz/taşınmazlar için İdarece SPK lisanslı firmalara azami
iki adet ekspertiz yaptırılır, iki adet ekspertiz raporunda belirlenen bedellerin aritmetik ortalaması
alınması suretiyle, teklif edilen gayrimenkulün bedeli belirlenir. Bu bedel vakıf taşınmazına
karşılık yapılan teklif bedeli sayılır. Ancak, katılımcının kendi taşınmazı için önerdiği bedel,
ekspertiz değerleri ortalaması alınmak suretiyle belirlenen değerden düşük olması halinde
önerilen bedel, teklif bedeli sayılır.
9) Tekliflerin açılması ve değerlendirmeye alınacakların tespitinden sonra ihale
komisyonunca teklif edilecek taşınmaz/taşınmazların ekspertizinin yaptırılması, taşınmaz/
taşınmazların değerlendirilmesi ve ihaleye devam edilebilmesi için 20 (yirmi) günden az

12 Kasım 2021 – Sayı : 31657

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

olmamak üzere 2. (ikinci) oturum günü belirlenir. 2. (ikinci) oturuma katılmaya hak kazanan tüm
katılımcılar oturum günü ihale salonunda hazır bulunur.
10) Kesinleşen ihale onayı katılımcıya tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde trampaya
yönelik iş ve işlemleri bitirmesi gerekmektedir. Yükümlülüklerini belirtilen süre içerisinde yerine
getirmeyen katılımcı hakkında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici
teminat irat kaydedilir.
11) İhaleye konu taşınmaz ile birlikte trampası yapılacak taşınmaz ve/veya taşınmazlara
ait, KDV dahil her türlü vergi, resim harç ve tapu devir, tescil giderleri alıcıya aittir.
12) İhale ilan bedeli ve diğer masraflar ihale üzerinde kalan katılımcıya aittir.
13) İhaleye giren katılımcılar vakıf taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır.
14) İhaleye katılacak katılımcılar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini bildirmek
zorundadır.
15) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri kapsamında, yukarıda
belirtilen tarih ve saatte İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü hizmet binasında (Selamiali Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 10 Üsküdar/İstanbul) adresinde oluşturulacak komisyon huzurunda
yapılacaktır.
16) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
17) İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde
Selamiali Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul
Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü İhale Bürosundan veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin
edebilirler.
18) İstekliler ihaleye katılabilmeleri için İhale Şartnamesine uygun olarak hazırlayacakları
tekliflerini 24.11.2021 günü saat 16.00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Selamiali Mah.
Cumhuriyet Cad. No: 10 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge
Müdürlüğüne imza karşılığında aşağıda istenen evraklar kapalı bir zarf içerisinde İstekli
tarafından imzalı/kaşelenmiş olarak İdare’ye teslim edilecektir.
19) Nakit olarak yatırılan Geçici Teminatın geri ödemeleri, İsteklilerin bildirecekleri
Banka Hesap numaralarına aktarılacağından, Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden
önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak İdareye bildirmeleri
gerekmektedir.
20) Vakıflar Genel Müdürlüğü trampa yapıp yapmamakta veya ihalenin her aşamasında
ihaleyi iptal etmekte serbesttir.
21) Anlaşmazlık halinde taşınmazın bulunduğu İstanbul Anadolu Adli ve İdari
Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.
Hazırlanacak belgeler:
İÇ ZARF : Teklif Mektubu (Dosyasındaki örneğe göre hazırlanmış tebligat adresini havi
teklif mektubu ve ekleri)
DIŞ ZARF :
- Geçici teminat; Belirtilen 568.500,00 TL geçici teminatın (Beş yüz altmış sekiz bin beş
yüz lira) (Gerçek veya Tüzel kişiliğin adı, soyadı, unvanı ile birlikte Üsküdar ilçesi, 785 ada, 82
parsel numaralı vakıf taşınmazın trampasına ait geçici) olarak Vakıflar Bankası- Fıstıkağacı Şb.
nezdindeki TR 480001500158007309655820 nolu idare hesabına yatırıldığına dair makbuz veya
dosyasındaki örneğe göre alınmış limit dahili ve süresiz Geçici Teminat Mektubu.
- Gerçek kişi olması halinde İkametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan sureti
- Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin
aslı veya noter tasdikli suretleri veya İdarece Görülmüş sureti.
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, firma veya ortak girişim adına katılan kişinin ihaleye
katılımına ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının
İdarece Görülmüş sureti.
- Ortak girişim olması halinde her bir ortağın tüzel kişiliğine ait ayrı ayrı düzenlenmiş
yukarıdaki belirtilen belgeler ile noter tasdikli ortaklık beyannamesi veya aslının İdarece
Görülmüş sureti.
İlan olunur.
10983/1-1
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Balıkesir İli Edremit Belediye Başkanlığından:
Madde 1- Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği,
Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 02.07.2019 tarih, 271 sayılı
kararına dayanılarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 24.11.2021
Çarşamba günü, saat 12:00’de (sıra numarasına göre) Belediye Encümeni huzurunda satışı
yapılacaktır.
Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer
almaktadır.
EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER
S.
No

Mahallesi

Niteliği

Ada Parsel Yüz Ölçümü
No

No

m²

İmar Durumu Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Dosya

(%3)

Bedeli

Konut Dışı
1

Yolören

Arsa

148

2

3.729,33m²

Kentsel

8.204.526,00TL

246.135,78 TL 500,00.TL

Çalışma Alanı

Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile
yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve
bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak
yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca Gerçek kişilerde;
a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak
zorundadır.
c) Nüfus cüzdan sureti (Gerçek kişiler için)
d) Noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Nüfus kayıt örneği (Gerçek kişiler için) (e-Devlet üzerinden alınabilir)
f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek (Adres Beyanı)
g) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge (Doküman Satış Formu)
i) Borcu yoktur belgesi (Belediyeden alınacak)
j) Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili
olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi vermeleri şarttır.
Madde 5- Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.
maddesinin 4. bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V
alınmayacaktır.
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Madde 6- İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden
2886 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz
banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
Madde 7- Satışı yapılacak olan taşınmazların bedellerinin tamamı peşin olarak
ödenecektir.
Madde 8- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde
görülebilir, ayrıca 500,00.TL karşılığı dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak
isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.
Madde 9- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda
açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale günü saat 10:00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri
Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat
ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 10- Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.
Madde 11- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi
yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.
10929/1-1

—— • ——
BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ YAPILACAKTIR
Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
1. Fabrikamızdan 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 3.000 Ton Yarı Mamul (torbalı)
Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9.
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2. Bu işe ait ihale dokümanı, Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Cad. No: 169 53700
Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.11.2021 Pazartesi’ye kadar Fındıklı Çay Fabrikası
Müdürlüğü/ Sahil Mahallesi Muzaffer Birben Cad. No: 169 53700 Fındıklı-RİZE adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.
4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici
teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6
oranında alınır.
6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7. İhale, Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya
kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
10925/1-1
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4 KALEM MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen
projeler için gerekli olan 4 kalem mal alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554
sayılı Kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi
: İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü
Beyazıt/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 2- İhale Konusu malın:
a) Niteliği, türü
Miktarı İhale tarihi
İhale saati
Nöroinformatik Laboratuvarı Bilgisayar Altyapısı
18.11.2021
13.00
İhale kayıt no: 2021/725542
1. SAN Veri Depolama Sistemi
1 Adet
2. Sunucu
1 Adet
3. Bilgisayar
5 Adet
4. Monitör
5 Adet
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içinde
İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsüne teslim edilecektir.
3- İhalenin yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen
iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı
veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
4.3.1.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma
yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım
materyallerinin eksiksiz sunulması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında
teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye
uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
5.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli
istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi Merkez Kampus Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir, 100,00 - Türk Lirası İ.Ü. Strateji
Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılarak veya Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığı’nın
Halk
Bankası
Beyazıt
Şubesi
IBAN
no:
TR300001200982000006200266 hesabına EFT, havale yapıldığına ilişkin dekont karşılığında
İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin
%3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.
10915/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10960/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Sağlık Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’den:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

10990/1-1
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Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
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Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOTERLİK ADI
ADANA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
ALTINDAĞ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
BAKIRKÖY YİRMİBİRİNCİ NOTERLİĞİ
BAKIRKÖY YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
BALIKESİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BEŞİKTAŞ ONİKİNCİ NOTERLİĞİ
BEŞİKTAŞ YİRMİİKİNCİ NOTERLİĞİ
BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ
BORNOVA ALTINCI NOTERLİĞİ
GAZİANTEP ONUNCU NOTERLİĞİ
İSTANBUL DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ
İSTANBUL YEDİNCİ NOTERLİĞİ
KARTAL ONYEDİNCİ NOTERLİĞİ

Adalet Bakanlığından:

2020 YILI GAYRİ
SAFİ GELİRİ
2.093.025,84.-TL
2.905.852,54.-TL
1.684.604,61.-TL
2.527.372,25.-TL
2.773.911,88.-TL
1.877.202,41.-TL
1.220.670,08.-TL
1.186.669,48.-TL
2.017.683,02.-TL
2.099.288,55.-TL
1.734.366,07.-TL
3.213.639,93.-TL
2.328.847,94.-TL
10810/1/1-1

—— • ——

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru
ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları
gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
İlan olunur.
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NOTERLİK ADI
BEYŞEHİR BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ÇANAKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
FETHİYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
KIRIKHAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

Adalet Bakanlığından:

—— • ——
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2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
961.339,32.-TL
622.150,49.-TL
1.271.845,02.-TL
1.420.864,55.-TL
10810/2/1-1

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2020 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli
elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 10.000’in altında olan belge sahiplerinin
başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal
bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin
cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11
inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda
eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan
belge sahiplerinin istemi dikkate alınmaz.
Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOTERLİK ADI
AHMETLİ NOTERLİĞİ
BOLVADİN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
BOZKURT (KASTAMONU) NOTERLİĞİ
DÜZİÇİ ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
EMET NOTERLİĞİ
EZİNE BİRİNCİ NOTERLİĞİ
FINDIKLI NOTERLİĞİ
MERİÇ NOTERLİĞİ
SULUOVA BİRİNCİ NOTERLİĞİ
ŞIRNAK BİRİNCİ NOTERLİĞİ
TARAKLI NOTERLİĞİ
TUNCELİ İKİNCİ NOTERLİĞİ
YAPRAKLI NOTERLİĞİ
YEŞİLOVA NOTERLİĞİ

2020 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
487.338,63.-TL
281.041,37.-TL
191.988,19.-TL
536.872,77.-TL
292.105,97.-TL
807.962,71.-TL
285.253,62.-TL
144.255,58.-TL
611.469,37.-TL
512.048,16.-TL
192.765,36.-TL
559.137,99.-TL
11.667,49.-TL
175.863,90.-TL
10810/3/1-1
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Adalet Bakanlığından:
Mersin 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/344 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
10811/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Ergani 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Kadastro Mahkemesi Sıfatıyla) 1981/183 Esas,
1981/327 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı,
Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar
Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için
uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân
olunur.
10812/1-1

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Çanakkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 2019/284
Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp
veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
10813/1-1

—— • ——

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Burdur Dönüşüm Yapı Kalite Kontrol Laboratuvar Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin Atatürk Mah. 12079 Sokak Adalet Sitesi B Blok No: 4/17 Merkez /Burdur
adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı
Denetim Komisyonunun (MYDK) 14.04.2016 tarih ve 513/5 no.lu kararına göre verilen 543 no.lu
“Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi
doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 03.11.2021
tarihli ve 599/11 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 08.11.2021 tarihli ve
2164537 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
10836/1-1

—— • ——
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Aksaray İli, Merkez İlçesi, 4351 ada, 25 parsel üzerindeki 1609944 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Ihlara Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aksaray, Ticaret Sicil No:
10344, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 3072) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 11.10.2021 tarihli ve E.2021/692-K.2021/1618 sayılı
kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.03.2021 tarihli ve 31423 sayılı
Resmî Gazete ilanı ile Ihlara Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem
08.11.2021 tarihli ve 2123665 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
10846/1-1
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR
Karar Tarihi: 08.11.2021 Karar No:7531
ŞİRKETİN:
• TİCARİ UNVANI

: Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE
TEBLİGAT ADRESİ

: Dumluca Sokak No: 19 06530 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ : 22.06.2021
RUHSATIN:
• KONUSU

: Süre uzatımı

• PAFTA NUMARASI

: AR/ARR/K/N36-d

• YÜZÖLÇÜMÜ

: 61.755 hektar

• BÖLGESİ

: Kara

• KAPSADIĞI İLLERİ

: Hatay, Adana, Osmaniye

• VERİLİŞ TARİHİ

: 03.09.2014

TALEP:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, ili,
yüzölçümü ve pafta numarası yazılı petrol arama ruhsatının birinci uzatım süresinin sona erdiği
03.09.2021 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci
fıkrası gereğince iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.
KARAR:
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları
incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği
hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, bölgenin
hidrokarbon

potansiyelinin

belirlenerek,

ülke

ekonomisine

kazandırılması

amacıyla,

AR/ARR/K/N36-d pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 6491 sayılı Türk Petrol
Kanunu’nun 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 03.09.2021 tarihinden 03.09.2023
tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
10835/1-1

—— • ——
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığından:
HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU
30.10.2018 tarihinde, Prof Kayalar Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Yıldız Air)
envanterine kayıtlı, TC-KIM tescil işaretli hava aracının 12:30 UTC’de, Antalya İli, Manavgat
İlçesi’nde düşmesi sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan hava aracı kazası meydana gelmiştir.
Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, “Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme
Raporu” ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.
Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu
incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.
10886/1-1
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Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
Gazi Mah. 7994 ada 8 parselde Dağıtım Merkezi (Trafo) Alanı Ayrılmasına İlişkin 1/1000
ölçekli UİP Değişikliği (66050), Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi
İlan Panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
10725/1-1

—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
Üniversitemizin personel ihtiyacını karşılamak üzere 11.11.2021 tarih ve 31656 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanımız iptal edilmiştir.
10987/1-1

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
11 Ekim 2021 tarih ve 31625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda bilgileri
paylaşılan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı (Türkçe) Profesörlük Kadrosu, kadroyla
ilgili yapılacak norm kadro çalışması neticesinde yeniden planlanması gerekliliği ortaya
çıktığından Üniversitemiz Rektörlüğünce görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir.
Bölüm / Anabilim Dalı /
Akademik
Birim Adı

Program Adı ve Eğitim

Kadro

Kadro

Unvanı

Sayısı

Özel Şartlar

Dili
Yönetim Organizasyon veya
Yönetim ve Strateji Alanında
Doçentlik Unvanını Aldıktan Sonra

Uluslararası Ticaret ve

En Az Beş Yıl Süreyle Açık

İktisadi ve

Finansman Bölümü,

İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret ve

Fakültesi

Finansman Programı

İlgili Yönetim ve Strateji Bilim

(Türkçe)

Alanında Çalışmış Olmak, aynı

Profesör

1

Bulunan Profesörlük Kadrosu ile

alanda çalışmaları ve SSCI
Yayınları Olmak.

İlanen duyurulur.

11018/1-1
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İçişleri Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI
İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek
üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi
Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına
göre 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru
yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
1. PROJE MİMARI - KATEGORİ A (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 5 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu
belgelemek,
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c) 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve
benzeri matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda
tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
ç) Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçekzamanlı yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması
konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
d) Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta
kontrol sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme
sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
e) Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve
üretim süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek,
f) RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak,
g) Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri,
tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim
süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
h) RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı
oluşturma konularında tecrübeli olmak,
ı) Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt
bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,
j) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir
olmak,
k) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
l) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli
olmak,
m) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
n) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.
TERCİHEN;
a) Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı
konusunda tecrübeli olmak,
b) DOORS yazılımı kullanabilmek,
c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak.
2. PROJE MİMARI - KATEGORİ B (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 5 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini
gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
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ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve
üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
ğ) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb.
Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
h) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
i) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL
ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve
yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında
tecrübe sahibi olmak,
n) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
ö) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
p) Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, bu
araçların yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme
süreçlerinde bulunmuş olmak.
TERCİHEN;
a) Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına
sahip olmak.
3. KIDEMLİ İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 10000 kullanıcısı olan büyük ölçekli projelerin Bilgi İşlem Departmanında
(kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapmış İş Zekâsı
Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
c) İş Zekâsı ürünlerinde (Oracle BI, Power BI, IBM Cognos vb.) bilgi sahibi olmak ve en
az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
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d) Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) DWH ve ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) T-SQL, PL/SQL konusunda tecrübeli, query optimizasyonu konularında bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
g) SQL ve veri modelleme konusunda ileri düzey tecrübe sahibi olmak,
ğ) OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
h) Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki
kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında tecrübe sahibi olmak,
i) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
TERCİHEN;
a) Oracle Map Builder konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) Linux (Oracle Enterprise Linux) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Veri görselleştirme kütüphanesinden D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.
4. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış
olmak,
c) Red Hat tabanlı işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği
konularında tecrübeli olmak,
ç) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda
çalışmış olmak,
d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları
(Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
e) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
g) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
sahibi olmak,
ğ) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe
sahibi olmak,
h) Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
ı) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
i) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine
sahip olmak,
j) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb.
ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
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k) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
l) Yenilenebilir enerji sistemleri ve entegrasyonlari hakkında deneyim sahibi olmak,
m) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,
n) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.
5. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış
olmak,
c) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,
ç) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde
deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)
d) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL
araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)
e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
TERCİHEN;
a. Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
b. OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server
Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
6. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç
(3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı,
istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem
Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
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ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
TERCİHEN;
a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security
Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak.
7. SİSTEM UZMANI (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange
2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem
uzmanı olarak çalışmış olmak,
c) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi
sahibi olmak
ç) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi
sahibi olmak,
d) Microsoft Windows Sunucularında (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve
yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi
olmak,
f) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,
g) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
ğ) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
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h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Failover cluster veya Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
j) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 15-22.11.2021 tarihleri
aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya
bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr)
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu
belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki
çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak
geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna
göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet
dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki
güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday
yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
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Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde
26 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları
kapsayacaktır.
Yazılı sınav 09 Aralık 2021 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No: 4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde
yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte
yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel
Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.
V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü
sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak
kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde
itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az
70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı
dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.
VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca
adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (8.772,86) ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.
VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz
edeceklerdir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu
raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme
imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava
girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise
sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
10844/1-1
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre Üniversitemiz Hastaneleri ve Birimlerinde
görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli
personel alınacaktır.
KOD
NO

KADRO
UNVANI

POZİSYON
SAYISI

KPSS PUAN

ARANILAN NİTELİKLER

TÜRÜ

Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi
1

Hemşire

10

KPSSP3

Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık
lisans mezunu olmak.

2

3

4
5
6

7

8

Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri
Sağlık
Teknikeri
Büro
Personeli
Destek
Personeli

1

KPSSP93

2

KPSSP93

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz programı 2
yıllık ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans
mezunu olmak.

2

KPSSP93

2

KPSSP93

5

KPSSP3

13

KPSSP94

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım
programı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
Temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere
Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
Temizlik görevini yapmaya engeli bulunmamak.

Koruma ve

10 (5 Erkek 5

Güvenlik

Kadın Olmak

Görevlisi

Üzere)

KPSSP93

Koruma ve Güvenlik ön lisans programlarından mezun
olmak.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak.
(4) 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
(6) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
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(7) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir
kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak.
(8) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak
tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık
teknikeri

görev

unvanıyla

oryantasyon

ve

hizmet

içi

eğitimlerine

uygun

olarak

görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
(9) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
(10) Koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adaylarda 170 cm'den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az
olmamak.
(11) Koruma ve güvenlik görevlisi için kadın adaylarda 165 cm'den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az
olmamak.
(12) Koruma ve güvenlik görevlisi ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
(13) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans
mezunları için 2020 yılı KPSSP93 puan türüne lise veya dengi mezunları için 2020 KPSSP94
puan türüne bakılacaktır.
(2) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına
işlem yapılmayacaktır.
(3) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(4) Başarılı adayların listesi, http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi
gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
(1) Başvuru Formu, Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet
çıktısı kabul edilecektir.)
(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
(3) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
(4) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
(5) Yukarıda yazılı olan özel şartlar ve aranan nitelikler bölümünde istenen belgeler,
(6) 1 adet fotoğraf.
Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapılabilir.
10959/1-1
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) ALIM İLANI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı
ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle
Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik)
alımı yapılacaktır.
İLAN NO

UNVANI

2021/01

Personeli

SAYISI

PUAN

ÖĞRENİM

ÖĞRENİM

TÜRÜ

DURUMU

KOŞULU

KPSSP94

Ortaöğretim

Ortaöğretim Kurumlarının

Destek

2021/02

10

herhangi bir alanından

(Temizlik)

mezun olmak.

Destek

Herhangi bir önlisans

Personeli

5

KPSSP93

Önlisans

(Temizlik)

programından mezun
olmak.

Sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi
itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak,
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
bulunmamak.
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2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a) Ortaöğretim veya Önlisans mezunu olmak,
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER:
1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar) adresinden
ulaşabilirsiniz.
2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
3- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
4- 2020-KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
- Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı
- Önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 puanı
4) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai
bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde
yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim
edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5) DEĞERLENDİRME
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesi (B) fıkrası ile
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel
şartlar ve özel şartları taşıyan, verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat
eden adaylar arasından, 2020-KPSS (B) grubu Ortaöğretim için KPSSP94 ve Önlisans için
KPSSP93 puan türü sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirme
işlemi yapılacaktır.
2- Sözleşme imzalamaya hak kazanan ortaöğretim mezunu 10 asıl ve önlisans mezunu 5
asıl aday ile aynı sayıda yedek aday isim listesi, Üniversitemiz https://www.odu.edu.tr adresli
internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, duyuruda istenilen belgeler, belirtilen tarihe kadar
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim
edilecektir. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
3- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereği sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre adaylar sözleşme imzalamak üzere
davet edilecektir. Adaylarla, tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu (görevini
devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığına dair) ibraz
etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.
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4- Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
müracaat etmeyenlerin, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların, sözleşme imzalandığı halde
verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların bulunması halinde, yerlerine en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yedek
adaylar yazılı tebligatla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.
5- Sözleşme imzalayan personel, il merkezi veya ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı
kampüs ve birimlerde temizlik görevlisi olarak hizmet edeceklerdir.
6- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.
Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
7- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
TEMİZLİK PERSONELİNİN GÖREVLERİ
1. Üniversitenin ve bağlı birimlerin kapalı mekânlarının ana girişi dâhil sınıflar,
laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas
yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek,
2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen
alanlara taşımak,
3. Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu
ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
aynaları ve muslukları silmek,
4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak,
5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve
peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
8. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri
tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 - 2462 - 2463
Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No: 218
Altınordu / ORDU PK : 52200
İlan olunur.
10834/1-1
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Afetzedelerin Kalıcı Barınma İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla Afet ve
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1

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4762, 4763,
4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772)

3

YÖNETMELİKLER
–– Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar
Sayısı: 4773)

17

–– Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4774)

32

–– Devlet Arşivleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

33

–– Gebze Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
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